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I zaczęło się … 

 

Pierwszy dzwonek od dwóch miesięcy. Kiedy przekroczyłam próg szkoły, 

poczułam radość i szczęście, ale mieszały się te uczucia z przerażeniem 

i strachem. Nie bez powodu - 3 klasa Gimnazjum ! 

Egzaminy, wybór szkoły, pożegnanie…  

Tradycyjnie dzień ten zapoczątkował apel, po przemowie Dyrekcji 

udaliśmy się do klas. Serdeczne powitania,  zapisanie planu lekcji 

na następny dzień, wymiana wakacyjnych wrażeń…  

Od  jutra zaczynam ciężko pracować!!! 
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Czas na podziękowania i życzenia… 

 

„Cierpliwości” „Wszystkiego Najlepszego” „Dziękujemy za współpracę 

z nami” takie słowa padały z naszych ust 14 października  kierowane 

w stronę naszych Drogich Nauczycieli. W tym pięknym i ważnym dniu 

mieliśmy okazję podziękować za troskę , cierpliwość, której czasami 

potrzeba jak i oczywiście za przekazaną nam wiedzę. 

 Wiersze, życzenia, podziękowania i piosenki wykonane przez solistów 

oraz chór szkolny uświetniły ten dzień. Oczywiście nie zabrakło kwiatów 

i słodkich, drobnych upominków od nas- kochanych uczniów.  
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"£atwo  jest mówić o Polsce, 

    trudniej   dla niej 
pracować,  

     jeszcze trudniej  umrzeć  
    a najtrudniej cierpieć."       

 

 

11 listopada to bardzo ważny dzień dla nas-

Polaków. To właśnie wtedy oddajemy honor 

ludziom, dzięki którym możemy żyć w wolnym 

kraju. 

W naszej gminie, jak już tradycyjnie od wielu lat, 

świętowaliśmy od samego rana. Rozpoczęliśmy 

mszą świętą w kościele w Grochowach, 

by następnie złożyć wiązanki kwiatów na grobie 

POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH. Kolejnym 

punktem obchodów była msza w intencji 

Ojczyzny w Rychwale oraz uroczystość w Grabowej przy grobie zamordowanych  Powstańców. 

O godzinie17:00 rozpoczął się koncert 

patriotyczny w Hali widowiskowo- sportowej, , 

gdzie zaprezentowano najpiękniejsze pieśni 

żołnierskie i patriotyczne.  

My-uczniowie również włączyliśmy się 

w obchody 99 rocznicy odzyskania 

niepodległości. 
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„Być” dla innych - „być” wolontariuszem  

  

 23 października 2017r.  przed Halą widowiskowo-sportową w Rychwale zaparkował 

specjalistyczny ambulans. Dzieci z Rychwała i okolic mogły bezpłatnie skorzystać 

z profilaktycznych badań ultrasonograficznych, których organizatorem jest Fundacja 

Ronalda McDonalda. Wszystko w ramach akcji „Nie nowotworom u dzieci”. 

Nie mogło tam zabraknąć nas-wolontariuszy z Gimnazjum.  Zorganizowaliśmy 

zajęcia w sali zabaw: wspólne kolorowanie, lepienie z plasteliny, układanie puzzli, 

twister, śpiewanie i tańczenie do największych przebojów dziecięcych oraz cieszące 

się wielkim zainteresowaniem malowanie twarzy - wszystko po to, by dzieciom 

czekającym w kolejce, czas płynął szybciej. Służyliśmy również  pomocą przy 

ambulansie, nagradzając dzielnych pacjentów naklejkami i balonami. I choć pogoda 

ponura, to radość z czynienia dobra i uśmiech na twarzach dzieci sprawiły, że dla 

wszystkich obecnych świeciło 

słońce. 

  



6 
 

Kolejny Finał za nami… 

26 Finał WOŚP odbył się w dniu 14 stycznia 2018, a jego celem było pozyskanie 

środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Podstawowym 

elementem Finału jest granie, czyli odbywające się w całej Polsce (a także poza 

granicami) koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele 

Fundacji oraz inne wydarzenia organizowane w ramach Finału. W naszej szkole  

-tu mieścił się sztab - odbyły się : występy, koncerty, loteria fantowa i licytacja. 

Uczennice klasy Va i IIIa G oraz oddziały przedszkolne 0a, 0b, 0c i 0d  

zaprezentowały swoje talenty wokalne i taneczne. Pieniądze ze skarbonek 

wolontariuszy  były komisyjnie liczone, a następnie pakowane w „bezpieczne 

koperty”. Zebraliśmy 24 894,47!!!! Co daje nam łączną sumę  

81 423 542 zł to chyba rekord !!!!!!!!   

 

 

 

Nasza tegoroczna wizyta w Warszawie u Jurka Owsiaka                                                                                                             
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Biblioteka powiększyła swoje zbiory 

 

 Nasza szkoła 

wzięła udział 

w Narodowym 

Programie 

Rozwoju 

Czytelnictwa. 

Dzięki temu 

uzyskaliśmy 15 

tysięcy złotych 

na wzbogacenie 

zbiorów bibliotecznych. Zakupiono 833 woluminy, z czego 661 książek to lektury. 

 Bibliotekarz Iwona Kwiatkowska zadbała o nas – młodzież, abyśmy mogli 

czytać „nowości” naszych ulubionych autorów: Ewy Nowak, Anny 

Onichimowskiej, Krystyny Siesickiej, Andrzeja Sapkowskiego, Suzanne Collins, 

Joanne K. Rowling. 

 Wzbogaciły się również zbiory dla uczniów młodszych: „Cukierku, ty łobuzie”, 

„Asiunia”, „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca”, „Dziadek 

i niedźwiadek”, „Drzewo do samego nieba” i wiele innych. 

 Pani Iwona Kwiatkowska dzięki organizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego 

zakupiła regały na nowe książki. Biblioteka jest coraz ładniejsza 

i nowocześniejsza. 

Zapraszamy po nowe książki. Warto czytać i wzbogacać swoją wiedzę. 
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Kino w Rychwale! 

 31 stycznia 2018r. w Rychwale odbyło się otwarcie KINA 

ZA ROGIEM. Sala kinowa powstała w Hali widowiskowo-sportowej. 

Ideą przyświecającą całemu projektowi było ułatwienie dostępu 

do kultury mieszkańcom gminy Rychwał. W dniu otwarcia, oprócz 

przecięcia symbolicznej wstęgi, odbył się pierwszy seans oraz 

spotkanie ze znanym  aktorem teatralnym i filmowym Marianem 

Dziędzielem. Odpowiadał  on na pytania obecnych osób, a także 

wyraził opinię na temat projektu. Uczniowie z naszej szkoły wzięli 

udział w tym spotkaniu i mogli poznać osobiście powszechnie 

lubianego aktora.  
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Konkursowo 
Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum brali udział w konkursach wojewódzkich.  

Możemy pochwali się całkiem dobrymi wynikami w etapach rejonowych. 

Nazwa Konkursu Etap Szkolny Etap Rejonowy Etap Wojewódzki 

Wojewódzki Konkurs 
Języka Polskiego 

Agnieszka Maleszka kl.IIb  
Wiktoria Plich kl.IIb 

Maria Baranowska kl.IIc 
Aleksandra Grygiel kl.IIIa 

Olga Książczak kl.IIIa 
Bartosz Czapczyk kl.IIId  
Miłosz Janowski kl.IIId 
Dawid Olejniczak kl.IIId 

Ksawery Wojciechowski kl IIId 

Agnieszka Maleszka kl.IIb  
Wiktoria Plich kl.IIb 

 Miłosz Janowski kl.IIId 
------------------------------------- 

Konkurs Biologiczny 

Joanna Janiak kl.IIIa 
Patrycja Wojciechowska kl.IIIa 

Julia Bartczak kl.IIId 
Bartosz Czapczyk kl.IIId 

Julia Konopczyńska kl.IIId 
Dawid Olejniczak kl.IIId 

Weronika Osiewacz kl.IIId 
Natalia Rzewska kl.IIId 
Dominika Szmyt kl.III 

Ksawery Wojciechowski kl.IIId 

Ksawery Wojciechowski kl.IIId ------------------------------------- 

Wojewódzki Konkurs 
Historyczny 

Filip Kin kl.IIb 
Antoni Wojciechowski kl.IIb 

Aleksandra Grygiel kl.IIIa 
Olga Książczak kl.IIIa 

Miłosz Janowski kl.IIId 
Dawid Olejniczak kl.IIId 

Ksawery Wojciechowski kl IIId 

Ksawery Wojciechowski kl.IIId Ksawery Wojciechowski kl.IIId 

Konkurs Wiedzy 
Obywatelskiej i 
Ekonomicznej 

Jakub Kwieciński kl.IIIb 
Miłosz Janowski kl.IIId 
Dawid Olejniczak kl.IIId 

Dominika Szmyt kl.III 
Ksawery Wojciechowski kl IIId 

Jakub Kwieciński kl.IIIb 
Dominika Szmyt kl.IIId 

------------------------------------- 

Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny 

Anna Gołza kl.IIa 
Michał Łaźny kl.IIa 

Piotr Szmajdka kl.IIa 
Paweł Wieczorek kl.IIa 

Agnieszka Maleszka kl.IIb 
Jakub Grygiel kl.IIc 

Anna Szczepaniak kl.IIc 
Julia Bartczak kl.IIId 

Natalia Rzewska kl.IIId 

------------------------------------- ------------------------------------- 

Wojewódzki Konkurs 
Geograficzny 

Marcin Śledź kl.IIId 
Ksawery Wojciechowski kl.IIId 

------------------------------------- ------------------------------------- 

Wojewódzki Konkurs 
Fizyczny 

Joanna Andrzejewska kl.IIId 
Julia Bartczak kl.IIId 

Aleksandra Brzęcka kl.IIId 
Bartosz Czapczyk kl.IIId 

Natalia Lewandowska kl.IIId 
Dawid Olejniczak kl.IIId 

Aleksandra Olejnik kl.IIId 
Natalia Rzewska kl.IIId 
Dominika Szmyt kl.IIId 

Ksawery Wojciechowski kl.IIId 

------------------------------------- ------------------------------------- 
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W kinie 

Podatek od miłości 
Klara ściga cynicznego i pełnego uroku oszusta 

podatkowego. Po pewnym czasie traci kontrolę i 

zakochuje się w mężczyźnie. Czy nieustępliwa urzędniczka 

zdoła znaleźć odpowiedź, zanim sama wpadnie w 

miłosne sidła Mariana? I czy jest przygotowana na to, by 

po raz pierwszy w życiu stracić nad czymś kontrolę? 

Więzień labiryntu: Lek na śmierć 
Thomas wyrusza na misję w celu znalezienia lekarstwa 

zwalczającego śmiertelną chorobę. W spektakularnym 

finale epickiej sagi o „Więźniu labiryntu” Thomas staje 

na czele grupy zbiegłych Streferów, którzy wyruszają 

z ostateczną misją. Jeśli chcą ocalić swych przyjaciół, muszą 

wkraść się do legendarnego Ostatniego Miasta – 

kontrolowanego przez DRESZCZ labiryntu, który kryje w sobie 

najniebezpieczniejszą z dotychczasowych pułapek. 

Gnomy rozrabiają 
Chloe przeprowadza się wraz z mamą do nowego 

miasta. Dom, w którym mieszka skrywa pewną tajemnicę 

- kolekcja krasnali ogrodowych okazuję się być grupą 

legendarnych strażników. Chloe przeprowadza się wraz 

z mamą do nowego miasta. Wszystko jest dla niej nowe – 

dom, miasto, szkoła i znajomi. Stary budynek, w którym 

razem zamieszkają wydaje się skrywać wiele tajemnic. 

Jedną z nich jest osobliwa kolekcja krasnali ogrodowych. 

Tamte dni, tamte noce 
Są lata 80., gdzieś we Włoszech. Elio (Timothée 

Chalamet), nastolatek włosko-amerykańskiego 

pochodzenia, spędza wakacje, czytając, grając 

na pianinie, flirtując z koleżanką. Jego ojca – 

uniwersyteckiego profesora – odwiedza pracujący nad 

doktoratem stypendysta, Amerykanin Oliver (Armie 

Hammer). "Uzurpator!" – cedzi na jego widok przez zęby 

Elio, musi bowiem oddać gościowi swój własny pokój. 
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W księgarni 

P  
W 

Remigiusz Mróz - Nieodnaleziona 
Dziesięć lat po zaginięciu narzeczonej, Damian Werner 

jest pewien, że nigdy więcej jej nie zobaczy. Pewnego 

dnia trafia jednak niespodziewanie na ślad ukochanej – 

ktoś zamieszcza jej zdjęcie na jednym z profili spotted, 

szukając dziewczyny. 

Brett Peter V. - Otchłań. Księga 1 
Od niepamiętnych czasów nocą władają krwiożercze 

demony, za sprawą których ludzkość skurczyła się 

do niewielkich skupisk, które jedyną nadzieję na ocalenie 

pokładają w częściowo zapomnianych zaklęciach 

ochronnych. Niespodziewanie wśród ludzi pojawili się 

dwaj bohaterowie, bliscy sobie niczym bracia, a mimo 

to dozieleni gorzką zdradą. 

Myron Bolitar - Tom 11. W domu 
Historia opowiedziana przez Cobena to pełen napięcia, 

głęboko poruszający thriller o przyjaźni, rodzinie i o tym, 

czym jest prawdziwy dom. Dziesięć lat temu porywacze 

uprowadzili dwóch sześciolatków, Patricka Moore’a oraz 

Rhysa Baldwina, żądając od ich bogatych rodziców okupu. 

Potem nagle zamilkli, a po porwanych chłopcach ślad 

zaginął. 

 

Paris B.A. - Na skraju załamania 
Cass Anderson nie zatrzymała się, by sprawdzić, czy 

siedząca w zaparkowanym na leśnej drodze 

samochodzie kobieta nie potrzebuje pomocy. Teraz 

nieznajoma nie żyje. Od tamtej feralnej nocy Cass nie 

może się pozbierać – regularnie powtarzające się głuche 

telefony mącą jej spokój, a ona sama czuje, 

że nieustannie jest obserwowana. 
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W świecie muzyki 

  

 

Tytuł: Perfect 

Wykonawca: Ed Sheeran 

Z płyty: - - - 

Tytuł: Filthy 

Wykonawca: Justin Timberlake 

Z płyty: Man of the Woods 

Tytuł: Never Be The Same 

Wykonawca: Camila Cabello 

Z płyty: Camila 

Tytuł: IDGAF 

Wykonawca: Dua Lipa 

Z płyty: Dua Lipa 
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Humor, czyli nasze wpadki 

 

  
Tysiąc dziewięćset 

trzysta dziewiąty rok 

 

Próżny nosił kapelusz, 

aby był wyższy 
Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę” 

Zośka, Rudy i Alek rozbierali 

niemieckich policjantów, 

zabierali im ciuchy i wieszali  

na ulicach 
Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” 

 

Książka umie 

przyciągnąć 

człowieka do jej 

przeczytania 

Cechy epopei na podstawie „Pana Tadeusza”: 

*długa lektura 

*zawarte są fragmenty w książce „Latarnik” 

*powstanie w ciężkich warunkach 

 

Dwór w Soplicowie 

był starannie duży  

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” 

 

Jaki ptak rozweselił Santiago? (na 5 liter) 

*wróbel 

*mewaa 
Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze” 

Mówił o sobie „Jestem … Lew Północy” 

*Pampkin 

Aleksander Fredro „Zemsta” 

 

Czym zajmował się Santiago? 

*był starcem interesującym się 

rybactwem 

Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze” 
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Moda na luty!  


